برنامج فنيات معرفة المشكالت النفسية في
أ
السر
أعداد وتنفيذ د /ريما البراهيمي
إخراج األخصائية االجتماعية /دانه املقيط

ماهي املشكالت النفسية ؟

ما يتعرض له الفرد من مواقف تؤثر على سير حياته بشكل طبيعي وتعيق اداؤه ،وقد تتحول املشكلة النفسية
الى اضطراب نفس ي يحتاج الى عالج.

المشكالت النفسية
داخل األسرة

العدوان
(العنف األسري)

نفسي

لفظي

جسدي

الكبت
(عدم البوح بما
يشعر به الفرد )

مشكالت عالجية

المشكالت االنفعالية
(الخوف الغضب،
الغيرة ،الخجل)

الشخصيات الصعبه
(المدققة ،صعبة
المزاج،
العنيدة،الحزينه)

االنحرافات الجنسية
(المثلية ،البغاء،العادة
السرية ،الهوية
الجنسية ،التحرش)

الفرق بين املشكالت النفسية واالمراض النفسية

األمراض النفسية

المشكالت النفسية

-

اعراض يشعر بها الفرد تعيق نموه -
النفسي واالجتماعي وتؤثر عليه
احاسيسه ومشاعرة ثم سلوكه.

حالة نفسية يصل فيها الفرد لعدم القدرة
على أداء مهامه اليومية بشكل طبيعي.

-

يحتاج إلى ايجاد حلول للمشكلة من بداية -
حدوثها (عالج معرفي سلوكي)

يحتاج إلى مساعدة طبية في حل مشكلته
عالج دوائي وعالج سلوكي.

-

يستطيع ان يجد حلوال بسيطة من -
المتخصصين

ال يستطيع أن يعالج مشكلته ويحتاج الى
مساعدة طبية دوائية وجلسات عالجية

-

أسبابها بيئية

-

اسبابها بيئية ووراثية

الفرق بين املريض النفس ي واملريض العقلي

المريض العقلي

المريض النفسي

يعي مرضه أو مابه من حاالت
نفسية غير سوية

-

قد يرى أو يسمع أشياء ال وجود
لهل

-

يعي جيدا سلوكه ونشاطاته الفردية
واالجتماعية

-

يظن وجود أشياء غير موجودة
ويبني سلوكه على هذا.

-

وجود صراع داخلي بين نفسه وبين
البيئة

-

-

منطوي على نفسه ،يهمل حاجاته
الغريزية ،إال أنه ينقلب أحيانا.

االضطرابات النفسية والعقلية

االضطرابات العصابية
(اضطراب القلق العام،القلق،
االكتئاب،الهلع،الرهاب ،الوسواس
القهري)

االضطرابات الذهانية
(الفصام)

اضطرابات الشخصية
(اسيكوباتية،
الفصامية،الهستيرية،الحدية،االعتمادية)

كيف يمكن تشخيص اضطراب الشخصية؟
ً
معايير تشخيص الشخصية املضطربة عموما حسب الدليل التشخيص ي اإلحصائي لالضطرابات النفسية:
أ -نمط ثابت من الشعور الداخلي والسلوك  ،ينحرف بشكل واضح عن توقعات املجتمع املحيط  ،ويظهر في اثنين على
األقل من الجوانب التالية:

 .1التفكير
 .2االنفعاالت
 .3العالقات الشخصية
 .4التحكم في النزعات
ب -هذا النمط الثابت يتميز بعدم املرونة والشمولية في كافة املواقف الشخصية واالجتماعية.
خلل َج ِل ٍّ ٍي في األداء االجتماعي أو املنهي أو الوظائف املهمة األخرى.
ت -يؤدي هذا النمط إلى انزعاج داخلي واضح  ،أو ٍ
ً
ً
ث -يكون هذا النمط ثابتا ودائما ملدة طويلة ويمكن تتبعه إلى سن املراهقة أو بداية سن الرشد.

ج -ال يمكن تفسير هذا النمط على أنه نتيجة أو مظهر الضطراب نفس ي آخر.
ح -ال يمكن أن يكون هذا النمط نتيجة مباشرة الستخدام عقاقير مخدرة أو عالجية  ،أو حالة عضوية.

كيف يمكن عالج اضطرابات الشخصية؟

العالج التحليلي
Dynamic
Psychotherapy

العالج المعرفي
Cognitive
Psychotherapy

العالج البينشخصي
Interpersonal
Psychotherapy

العالج الحواري

العالج الدوائي

تم بحمد هللا
مخرج لقاء برنامج فنيات معرفة املشكالت النفسية في األسر
أعداد وتنفيذ  /د .ريما البراهيمي

تنسيق وإخراج /أ .دانه املقيط
أخصائية اجتماعية

